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W niedzielę, 3 lipca, na
boisku w Bieńkowicach
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Międzynarodowych Zawodów Sikawek Konnych
o Puchar Starosty.
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Kalendarz imprez na 2016 rok
Data

13.08.2016
14.08.2016

Nazwa wydarzenia

Miejsce

Rajd Rowerowy Gminy Krzyżanowice teren Gminy
i firmy ALAS UTEX
Krzyżanowice
Zawody sportowo-pożarnicze
Owsiszcze
oldbojów

20-21.08.2016 Dożynki Parafialne

Roszków

21.08.2016

Bolesław

Dożynki Parafialne

Konkurs fotograficzny
pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiemobiektywu”
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt.

27-28.08.2016 Dożynki Parafialne

Owsiszcze

27-28.08.2016 Dożynki Parafialne

Krzyżanowice

03.09.2016

Zakończenie Wakacji
z Gminą Krzyżanowice

ruiny Zamku
w Tworkowie

3-4.09.2016

Dożynki Parafialne

Rudyszwałd

04.09.2016

Dożynki Parafialne

Tworków

11.09.2016

Zawody Wędkarskie
o Puchar Prezesa

Zbiornik 623 BRUDNY

11.09.2016

Dożynki Parafialne

Bieńkowice

17-18.09.2016

Dożynki Gminy Krzyżanowice
w Zabełkowie

Zabełków

Wieś Województwa Śląskiego

OKIEM OBIEKTYWU

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz
„dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się
fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.
Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria – Tradycja.
b) II kategoria – Krajobraz.
c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl.
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich – Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.
Zgłoszenia należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2016 r.
KONTAKT:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 545
E-mail: pgorzalka@slaskie.pl
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ZABYTKOWE SIKAWKI W AKCJI
Przy pięknej, słonecznej pogodzie, widzowie podziwiali drużyny ochotników z województw
śląskiego i opolskiego, wśród
nich ekipę górali z Wilkowic koło
Bielska – Białej. Przybyli także
Czesi z Dobrosławic i Ostrawy.
W Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych udział
wzięło 16 drużyny męskich, 8
drużyn żeńskich oraz 3 drużyny dziecięce.
Po ustawieniu sikawki przy
basenie z wodą, startujące w zawodach drużyny kolejno stawały na starcie. Po pokonaniu toru
przeszkód strażacy „siłą mięśni”
uruchamiali zabytkową pompę i strumieniem wody podawanym z prądownicy przewracali „ognik”. W tej konkurencji
o czasie wykonania ćwiczenia
decydowała nie tylko siła, ale
przede wszystkim zgranie całego zespołu.
Puchar Starosty wywalczyli
gospodarze, tuż za nimi znalazła się drużyna OSP Tworków,
trzecie miejsce wywalczyła jednostka z OSP Przewóz. Wśród
kobiet najlepsza była drużyna
z OSP Przewóz, drugie miejsce
wywalczyły dziewczyny z OSP
Bieńkowice, trzecie z OSP Zabełków. Drużyna dziecięca z Zabełkowa zajęła w swej kategorii
pierwsze miejsce.
Dyplomy, puchary, medale oraz nagrody wręczali sta-

rosta Ryszard Winiarski i wójt
Grzegorz Utracki. Specjalną
nagrodę dla najlepszej drużyny dziecięcej przekazali goście
z austriackiej gminy Aschach,
którą wręczył komendant miejscowej straży pożarnej Franz
Paschinger.

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni
1. Bieńkowice 30,94
2. Tworków 31,94
3. Przewóz 35,66
4. Ucieszków 36,78
5. Zabełków 37,06
6. Krzyżanowice 38,47
7. Łany 38,84
8. Pietraszyn 38,97
9. Ostrożnica 40,48
10. Bojanów 41,94
11. Polska Cerekiew 42,72
12. Świbie 42,97

13. Dobrosławice 48,31
14. Pokrzywnica 45,44 + 5
15. Ostrawa Plesna 63,83
16. Wilkowice 72,19 + 5
Kobiety
1. Przewóz 40,28
2. Bieńkowice 44,15
3. Zabełków 44,97
4. Pietraszyn 46,96
5. Ucieszków 48,57

6. Ostrożnica 50,85
7. Polska Cerekiew 51,81
8. Pokrzywnica 74,77
Dzieci
1. Zabełków 36,83
2. Polska Cerekiew 2 (drużyna młodsza 5-7 lat) 45,19 +5
3. Polska Cerekiew 1 (drużyna
starsza 7 lat) 42,07 + 15
(tb)
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KRÓTKO
26 czerwca
W Zabełkowie odbył się IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych. Organizatorem zlotu
była Rada Sołecka Zabełkowa
oraz Urząd Gminy Krzyżanowice.
28 czerwca
Otwieranie Meandrów Odry pierwszy spływ, organizowany
co roku przez gminę Krzyżanowice i miasto Bogumin na otwarcie
sezonu kajakowego.
3 lipca
W Bieńkowicach odbyły się XI
Powiatowe i VIII Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych
o Puchar Starosty. W Zawodach
udział wzięło 16 drużyny męskich,
8 drużyn żeńskich oraz 3 drużyny dziecięce. Pierwsze miejsce
zdobyła drużyna OSP Bieńkowice drugie OSP Tworków,
7-9 lipca
Na zaproszenie burmistrza Aschach pana Friedricha Knierzingera, w tej austriackiej miejscowości przebywała delegacja gminy Krzyżanowice: wójt gminy
Grzegorz Utracki, zastępca wójta
Grzegorz Swoboda, radny Walter
Witeczek oraz prezes gminnego
zarządu OSP Walter Bożek.
11 lipca
Zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda spotkał się ze starostą
Ryszardem Winiarskim w sprawie
budowy i remontów chodników
w gminie Krzyżanowice przy drogach powiatowych.
14 lipca
Na boisku znajdującym się
w kompleksie basenowym
w Piszczu rozegrany został turniej mini golfa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych
czterech zaprzyjaźnionych gmin:
Krzyżanowice, Hać, Szylerzowice
i Piszcz. I miejsce zajęła drużyna Urzędu Gminy Krzyżanowice.
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W Aschach nad Dunajem
W tym roku naszą gminę
dwukrotnie – przed świętami
wielkanocnymi i pod koniec
czerwca – odwiedzili przedstawiciele austriackiej gminy
Aschach an der Donau. Celem
wizyty było nawiązanie współpracy. Z kolei w dniach od 7 do
9 lipca, na zaproszenie burmistrza Aschach pana Friedricha
Knierzingera, w tej austriackiej
miejscowości przebywała delegacja gminy Krzyżanowice:
wójt gminy Grzegorz Utracki,
zastępca wójta Grzegorz Swoboda, prezes OSP Bieńkowice,
radny Walter Witeczek oraz prezes gminnego zarządu OSP, radny Walter Bożek.
Podczas wizyty opiekunem
był komendant miejscowej straży pożarnej Franz Paschinger,
który jest jednocześnie szefem
kultury w tej gminie.
Podczas trzydniowego pobytu delegacja gminy zwiedziła kilka firm m.in. jedne z większych
– AGRANA i GARANT – zajmujące się przerobem kukurydzy.
Poza tym poznali jak działa elektrociepłownia na drewno, która
dostarcza ciepło dla całej gminy.
Była również wizyta w siedzibie
straży pożarnej, bardzo nowoczesnej i świetnie wyposażonej.
Jest to straż ochotnicza, działająca w systemie krajowym
podobnie jak nasze jednostki w Tworkowie i Krzyżanowicach. Austriaccy strażacy mają do dyspozycji 7 samochodów
bojowych oraz specjalistyczny
sprzęt do akcji na wodzie.
Przedstawiciele naszej gminy spotkali się także z lokalny-

mi przedsiębiorcami i radnymi.
Dziedzin, w których gminy mogłyby współpracować jest wiele.
To nie tylko kultura (w Aschach
działa orkiestra dęta) i współpraca różnych organizacji, ale
też gospodarka i rolnictwo.
Austriacy bardzo serdecznie ugościli przedstawicieli naszej gminy, pokazując nie tylko
"krajobraz" gospodarczy, ale też
walory turystyczne najbliższej
okolicy. Aschach an der Donau
(Aschach nad Dunajem) to nie-

ków narciarskich. Gospodarze
pokazali także jezioro pożwirowe zaadaptowana na ośrodek
rekreacyjny. Odbywają się na
nim mistrzostwa Europy i świata w nartach wodnych.
Aschach utrzymuje się głównie z turystyki, ale w okolicy
działa bardzo wiele dużych, małych i średnich przedsiębiorstw.
- Wizyta była krótka, ale intensywna – opowiada zastępca wójta Grzegorz Swoboda. - Byliśmy
pod wrażeniem jak Austriacy

potrafią wykorzystać lokalizację miejscowości do rozwoju, jak
mają świetnie zorganizowane
i połączone różne dziedziny życia. Rozważamy podjęcie współpracy, która na pewno przyniesie obustronne korzyści.
Pierwsze efekty wizyty już są
– w sierpniu na obóz do Aschach
pojadą młodzi strażacy gminy
Krzyżanowice z młodzieżowych
drużyn pożarniczych.
(tb)

10.001,51 zł. Prace objęły wycięcie drzew, czyszczenie kładki
konstrukcji betonowej podpór,
czyszczenie i malowanie elementów stalowych mostu i balustrad.
Rudyszwałd: remont mostu
w ciągu ul. Słonecznej – koszt
5.991,13 zł. Wykonano czyszczenie oraz malowanie balustrad

i elementów stalowych konstrukcji, podniesiono balustrady do normatywnej wysokości.
Owsiszcze: remont mostu
w ciągu ul. Wojska Polskiego
– koszt 4.346,19 zł. Wykonano
czyszczenie i malowanie oraz
uzupełnienie mieszanką niskokurczliwą.
(opr.bg)

wielkie miasteczko w Austrii,
w kraju związkowym Górna Austria. Liczy ok. 2200 mieszkańców. Leży w dolinie rzeki Dunaj, na trasie słynnego Naddunajskiego Szlaku Rowerowego
– Donauradweg. W pobliżu rzeka
tworzy wielki meander zwany
Donauschlinge. Mieści się tam
także zapora i elektrownia wodna, największe w Europie. W sąsiedniej miejscowości znajduje
się skocznia narciarska, na której ćwiczy polska kadra skocz-

Inwestycje i remonty w gminie

16 lipca
Na boisku LKS Tworków odbył się
pierwszy Festyn Rodzinny. Główną atrakcją imprezy był turniej
piłkarski o Puchar Sołtysa.
18 lipca
W sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyły
się obchody święta policji. Zaproszenie przyjęli między innymi
Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach, przedstawiciele
władz samorządowych, prokuratury oraz służb mundurowych.
W trakcie uroczystości policjanci otrzymali wyróżnienia, a także
mianowania na wyższe stopnie
służbowe.
W uroczystości uczestniczył zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda.
21 lipca
Zastępca wójta Grzegorz Swoboda uczestniczył w spotkaniu na
temat fundusz Mikroprojektów
w ramach programu INTERREG
V-A na lata 2014-2020.
23 lipca
Na boisku LKS w Owsiszczach
odbył się X Międzynarodowy
Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. W turnieju spotkały się drużyny oldbojów z Chałupek, Krzyżanowic, Owsiszcz, Zabełkowa
oraz Haci, Piszcza i Szylerzowic.
Wygrała drużyna z Krzyżanowic.

Graniczna w Owsiszczach

Zakończono przebudowę
ul. Granicznej (do cmentarza)
w Owsiszczach. Wykonawcą inwestycji była firma EKOLAND
z Zabełkowa. Koszt zadania wyniósł 182.602,68 zł.
Długość przebudowywanej
drogi to około 500 m. Na odcinku pierwszym – o dugości 210 m
– wykonano frezowanie i czyszczenie mechaniczne nawierzchni, regulację odwodnienia i zjazdów, zabudowano krawężniki
i kraty poprzeczne, wyremontowano skarpy. Nawierzchnia została wykonana z betonu asfaltowego.
Na drugim odcinku – o długości 290 m – wykonano roboty
ziemne: korytowanie oraz zabudowanie drenażu wzdłuż drogi.
Drogę wykonano o nawierzchni asfaltowej na podbudowie
tłuczniowej, wzmocnionej geowłókniną. Utwardzono również
pobocza.

Most graniczny
w Chałupkach

Zakres prac
Bieńkowice: remont moWykonawcą remontu mostu stu w ciągu ul. Wojska Polskiegranicznego w Chałupkach był go – koszt 4.295,32 zł. WykonaZakład Produkcyjno-Usługowo- no wymianę i malowanie ba-Handlowy JAMS z Tworkowa. lustrad, uzupełniono niezbroKoszt robot to 141.941,25 zł.
jonych ścian masą betonową,
Zadanie obejmowało głów- wykoszenie porostów, wycinka
nie czyszczenie, piaskowani krzewów, czyszczenie terenu.
i malowanie konstrukcji sta- Remont kładki nad Cyną – koszt
lowej mostu, ale również, naprawę nawierzchni chodnikowej powłokami żywicznymi,
naprawę balustrad, koszenie
i czyszczenie terenu. Roboty
zostały odebrane w czerwcu
bieżącego roku.

Remont obiektów
mostowych.

Na przełomie wiosny i lata
remontowano w gminie Krzyżanowice obiekty mostowe. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne
Górna Odra zgodnie z umową
podpisaną z Urzędem Gminy.
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XX SESJA RADY GMINY
Podczas ostatniej sesji, 21
czerwca, radni analizowali trzy
zagadnienia: gospodarkę odpadami na terenie gminy Krzyżanowice, Program Ograniczenia
Niskiej Emisji oraz dotacje na
utylizację azbestu.

GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gmina Krzyżanowice wprowadziła
w życie nową formę gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013
r., co spowodowało wzrost kosztów jakie musieli ponieść mieszkańcy. Zmiana wysokości opłat
była konieczna ze względu na
wzrost kosztów funkcjonowania
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, a wzrost kosztów był podyktowany znacznym
wzrostem ilości odpadów. Ilość
koszy odebranych w poszczególnych latach: 2011r. – 3.575, 2012r.
– 3.775, 2013r. – 7.850, 2014r. –
14.180, 2015r. – 17.220. Ilość śmieci produkowana przez naszych
mieszkańców nadal rośnie. O ile
zaczyna stabilizować się wielkość odpadów komunalnych
niesegregowanych, o tyle rośnie ilość przekazywanego gruzu i betonu oraz gabarytów. Natomiast spada ilość zebranych
odpadów metalowych. Głównym powodem jest nielegalna
procedura związana ze zbieraniem tych odpadów przez osoby nieuprawnione, które objeżdżają sołectwa i wybierają złom
z odpadów wielkogabarytowych.
Następnie porzucają w ustronnych miejscach elementy plastikowe po rozbiórce telewizorów
lub innego sprzętu.
Niestety tylko znikomy procent zebranych odpadów trafił
na składowisko w Tworkowie.
Obowiązujące przepisy nie
dopuszczają składowania odpadów na składowisku, które

nie jest instalacją regionalną.
Strumień niesegregowanych
odpadów komunalnych w głównej mierze trafia do Jastrzębia
i częściowo do Knurowa.
System gospodarowania odpadami funkcjonuje w naszej
gminie 3 lata. W tym czasie zadanie realizowała firma EKOLAND z Zabełkowa. Po tym
okresie nasuwają się liczne
spostrzeżenia.
Po wejściu „ustawy śmieciowej” nastąpił radykalny wzrost
ilości odpadów jakie mieszkańcy przekazywali do odbioru,
a zwłaszcza odpady niesegregowane, wielkogabarytowe i odpady zielone. Ta ilość w znacznym stopniu przekroczyła przewidywania z roku 2013. Sytuacja
nie uległa zmianie i dzisiaj mamy
najwyższą ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców
w porównaniu z wszystkimi okolicznymi gminami. Gmina Krzyżanowice gwarantuje największą
częstotliwość odbieranych odpadów w porównaniu z okolicznymi
gminami, zapewnia mieszkańcom funkcjonujący od poniedziałku do soboty Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Zabełkowie, który umożliwia
codzienne przekazywanie odpadów segregowanych, dowożonych własnym transportem.
Przyjmowane są bez ograniczeń
gruz i odpady zielone, opłata za
gospodarowanie odpadami jaką
ponoszą mieszkańcy należy do
niższych, pomimo że odbierany
jest każdy rodzaj odpadu.
Należy zastanowić się co zrobić aby koszty, a tym samym
opłata „śmieciowa”, nie uległy
podwyższeniu. Najważniejszą,
ale i najtrudniejszą, jest kwestia
świadomości mieszkańców i racjonalnego podejścia do gospodarowania odpadami we własnych nieruchomościach.

Niesegregowane odpady
komunalne jakie znajdują się
w kubłach wymagają wtórnej
segregacji, bo większość mieszkańców zostawiana śmieci, które powinny znaleźć się w odpadach segregowanych. Poprawa w tym zakresie w znacznym
stopniu powinna wpłynąć na
koszty, ponieważ mniej będzie
odpadów kierowanych bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, a więcej do odzysku. To samo dotyczy odpadów zielonych, które bez ograniczeń przekazywane są firmie
odbierającej te odpady. Należy
apelować do mieszkańców, aby
więcej kompostowali na terenie
własnych nieruchomości, a tylko to co nie nadaje się przekazywali do odbioru.
Trudno znaleźć rozwiązania
dające gwarancję ograniczenia
kosztów. Takim gwarantem byłoby znaczne ograniczenie częstotliwości odbiorów, jednak ta
kwestia w ogóle nie jest brana pod uwagę. Głównym elementem poprawy systemu jest
świadomość i odpowiedzialność
mieszkańców.
W najbliższym czasie odbędzie się nowy przetarg, który
wyłoni firmę odbierającą odpady komunalne. Miejmy nadzieję,
że nie przyniesie to konieczności podwyżek opłat. Pozytywny
jest także fakt otwarcia Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Raciborzu – niedaleka odległość
może korzystnie wpłynąć na
nasze koszty.
Optymistycznym akcentem
może być sprawa funkcjonowania składowiska w Tworkowie. Wójt gminy od lat prowadzi
rozmowy i działania mające na
celu odpowiednie zagospodarowanie tej infrastruktury. Działania zaczynają przynosić efekty. Pojawiła się możliwość zagospodarowania składowiska
wraz z jego rekultywacją. Zle-

Mini golf samorządowców

cone zostało opracowanie, które
jest wstępem do uzyskania zezwoleń, które umożliwią przyjmowanie niektórych odpadów.
Będą to przede wszystkim odpady pochodzące z przesiewania
i przeróbki odpadów komunalnych w instalacjach regionalnych i odpady z kompostowni.
Podsumowując obrady, radni
stwierdzili, że system gospodarowania odpadami funkcjonuje
prawidłowo, opłaty są akceptowalne i po przetargu nie ulegną
wzrostowi, choć wskaźniki ilości
odbieranych odpadów mogą na
to wskazywać. Władze gminy
będą nadal pracować nad doszczelnieniem systemu i podejmować działania, mające na celu zmniejszenie kosztów w taki
sposób, aby gospodarka odpadami się bilansowała.

PROGRAM OGRANICZENIA
NISKIEJ EMISJI

Gmina Krzyżanowice realizuje Program ograniczenia niskiej emisji od wielu lat.
Program polega na wymianie
kotłów tradycyjnych na ekologiczne oraz montażu instalacji solarnych i wiąże się ściśle
z możliwością pozyskania dotacji na realizację tych zadań.
Mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z dotacji. Dofinansowanie do wymiana pieca
wynosi 9.000 zł, do montażu instalacji solarnej 6.000 zł.
Środki na dotację pochodzą
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w formie pożyczki, która jest
w części umarzalna po spłaceniu 50% zadłużenia i przede
wszystkim po osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, oraz z budżetu gminy –
środki pochodzące z opłat za
korzystanie ze środowiska. Aby
pozyskać środki z WFOŚiGW
konieczne jest złożenie stosownego wniosku, który oparty jest
na opracowanym „Programie

Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Krzyżanowice”, zawierającym przede wszystkim
wyliczenia dotyczące możliwości uzyskania efektu ekologicznego w zależności od ilości jak
i rodzaju urządzenia. Dotychczas dokonano wymiany prawie 300 kotłów i zamontowano prawie 190 instalacji solarnych. Ogólny koszt to prawie 6
mln zł, z tego pozyskano środki
z WFOŚiGW w kwocie ponad 2,5
mln zł. Sami mieszkańcy wydatkowali na ten cel około 1 mln zł,
natomiast budżet gminy wydatkował na ten cel około 2,5 mln zł.
Widząc zainteresowanie
mieszkańców władze gminy
w ostatnich latach zwiększyły
środki na te zadania na poziomie jaki jest możliwy do zbilansowania budżetu i zaspokojenia zainteresowania mieszkańców. Praktycznie od IV kwartału ubiegłego roku obserwuje
się znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą kotłów. Mając na względzie
wzrost liczby składanych wniosków władze gminy postanowiły
zwiększyć liczbę kotłów do wymiany i na chwilę obecną planuje się wymianę 80 kotłów oraz
montaż 10 instalacji solarnych.
W roku 2015 w ramach realizacji PONE dokonano wymiany
40 kotłów, z tego 26 w ramach
pożyczki WFOŚiGW w Katowicach i 14 z budżetu gminy.
Ponadto zamontowano 24 instalacje solarne ze środków
WFOŚiGW. Na realizację tych
działań wydatkowane zostały
następujące środki: pożyczka
WFOŚiGW Katowice – 246.506,
80 zł; środki gminy – 247.272,09
zł, z tego 97.686,55 umorzenie, czyli faktyczny poniesiony
koszt 149.585,54 zł; mieszkańcy
– 285.128,38 zł; koszty ogółem –
778.907,27 zł.
W roku bieżącym został
złożony kolejny wniosek do
WFOŚiGW w Katowicach na
kontynuację działań PONE.

W ramach zadania planuje się
wymianę 80 kotłów i montaż 10
instalacji solarnych.

DOTACJE NA UTYLIZACJĘ
AZBESTU

Od wielu lat, jako jedna z nielicznych w okolicy, gmina Krzyżanowice udziela dotacji na demontaż i utylizację azbestu. Obecnie
zgodnie z obowiązującą uchwałą
Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
29 sierpnia 2013r. udzielane są
dotacje w wysokości 30% faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją tego rodzaju
zadań. Wnioskodawca zgłasza
zadanie w Starostwie Powiatowym w Referacie Architektury,
następnie podpisuje umowę z firmą posiadającą uprawnienia do
utylizacji azbestu, składa wniosek
w Urzędzie Gminy i podpisuje
stosowną umowę dotacji.
W budżecie gminy na rok
2015 zostało zabezpieczonych
30.000,00 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynosi
9.028,37 zł. Kwota ta stanowi
30% kosztów jakie ponosi mieszkaniec związanych z demontażem i utylizacją eternitu, czyli
pokrycia dachowego. Średnia
wysokość dotacji na jeden wniosek kształtuje się na poziomie
820 zł. Składane wnioski są różne. Zdarza się, że jest to dach
stodoły, budynku gospodarczego, garażu i domu jednorodzinnego. Wysokość dotacji dla typowego domu jednorodzinnego stanowi kwotę około 1.100
zł. Zainteresowanie tą dotacją
w ostatnich latach nieco spadło, ponieważ utylizacja azbestu
związana jest z wymianą pokrycia dachowego. W tym przypadku największy koszt inwestycji
stanowi zakup i montaż nowego
pokrycia dachu, co już nie jest
objęte dotacją. Na chwilę obecną w roku bieżącym złożonych
zostało 15 wniosków, a kilku kolejnych mieszkańców jest na
etapie załatwiania formalności.
(tb)

Zapraszamy na

WYSTAWĘ SPRZĘTU ROLNICZEGO
do Ostrawy
Stowarzyszenie Trojhalí Karolina w partnerstwie z Gminą Krzyżanowice
i Gminą Hać zaprasza w pierwszy wrześniowy weekend (2-4.09.2016) na
wystawę zabytkowego i nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz żywego
inwentarza. Wydarzenie na pewno zainteresuje nie tylko rolników. Organizatorzy przewidują wiele atrakcji związanych z domowymi zwierzętami,
zabawy dla dzieci oraz stoiska z lokalnymi produktami. Wydarzenie odbędzie się na terenie Trojhalí Karolina w Ostrawie.

Piszcz » Na boisku znajdującym się w kompleksie basenowym w Piszczu rozegrany został
turniej mini golfa z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych czterech zaprzyjaźnionych gmin: Krzyżanowice, Hać,

Szylerzowice i Piszcz. Zawody
były jednym z punktów wspólnie opracowanego programu
współpracy.
W tej cyklicznej imprezie
sportowej naszą gminę reprezentowali pracownicy Urzędu

Gminy i GZOKSiT. W przeciwnych zespołach znaleźli się m.in.
pracownicy urzędów i starostowie partnerskich gmin.
Turniej zakończył się sporą
niespodzianką – zwycięstwem
drużyny UG Krzyżanowice, jak
dotąd kilka lat z rzędu zwyciężali golfiści z Czech.
Drugie miejsce zajął zespół
z Piszcza, natomiast trzecie
GZOKSiT Krzyżanowice z/s
w Tworkowie.
Oprócz dobrej sportowej zabawy turniej był kolejnym krokiem do podtrzymania bliskich
kontaktów pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami.
(tb)

Dojazd na miejsce zostanie zapewniony.
Zainteresowani udziałem wystawcy oraz osoby,
które chcą zobaczyć wystawę proszeni są
o kontakt telefoniczny:
(32) 4194050 w. 131 lub mailowy: promocja@krzyzanowice.pl.
ORGANIZATORZY NIE POBIERAJĄ ŻADNYCH OPŁAT.
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Jubilat – o. Marceli
Ojciec Marceli Dębski, kapelan raciborskich strażaków,
który nadal jest strażakiem
OSP Krzyżanowice świętował
60. urodziny. Uroczysta Msza
św. odbyła się 24 czerwca w kościele pw. św. Paschalisa na Płoni. Ojciec Marceli sprawuje tu
posługę kapłańską.
W uroczystości uczestniczyła liczna delegacja z Krzyżanowic, przedstawiciele jednostek
powiatu raciborskiego, władze
komendy powiatowej, przyjaciele i znajomi zakonnika.
Po mszy było urodzinowe
przyjęcie w remizie, które przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Krzyżanowic.
Ojciec Marceli Dębski jest
franciszkaninem. W 1994 roku
przybył do Krzyżanowic na posługę kapelana Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. W 1996 roku został członkiem OSP w Krzyżanowicach
z legitymacją nr 114. Strażacy
w okolicy zaczęli go traktować
nie tylko jako swojego członka,
ale i kapelana. Tak go też zaczę-

li nieformalnie tytułować. 1 października 1997 roku bp Jan Bagiński mianował o. Marcelego
Dębskiego honorowym kapelanem strażaków OSP gminy
Krzyżanowice. Przez lata honorowej posługi kapelana i strażaka o. Marceli był wielokrotnie
odznaczany przez władze pożarnictwa za swoje oddanie sprawie, którą na strażackich sztandarach wyraża hasło: „Bogu na
chwałę, bliźniemu na ratunek”.
1 września 2005 roku ordynariusz opolski abp Alfons Nosol

podjął następującą decyzję i napisał: „Mając na uwadze duchowe dobro pracowników służb
ratowniczych oraz po uwzględnieniu sugestii Wojewódzkiego Kapelana Strażaków niniejszym mianuję Księdza Duszpasterzem Strażaków powiatu
raciborskiego, przy zachowaniu
wszystkich dotychczasowych
obowiązków.”
W 2011 roku o. Marceli wrócił
do klasztoru w Raciborzu Płoni.
(tb)

Bolesław w odwiedzinach
u św. Jadwigi w Trzebnicy
Koło DFK Bolesław we współpracy z księdzem proboszczem
Henrykiem Wyciskiem zorganizowało wycieczkę do Trzebnicy. Głównym celem wyjazdu
była wizyta w Sanktuarium św.
Jadwigi Śląskiej, która zakończyła się dziękczynną Mszą Św.
odprawioną w roku obchodów
100 – lecia Parafii w Bolesławiu.
W wycieczce udział wzięli mieszkańcy Bolesławia i okolicznych
miejscowości, w sumie grupa
liczyła 50 osób.
Uczestnicy wyjazdu mieli
okazję zwiedzić z przewodnikiem bazylikę wraz z pomieszczeniami klasztornymi sióstr
Boromeuszek, które ugościły w miłej i rodzinnej atmosferze. sji Rozwiązywania Problemów
ich obiadem oraz kawą.
Wyjazd został zorganizowany Alkoholowych.
Info: DFK Bolesław
Cała wycieczka przebiegła przy wsparciu Gminnej KomiREKLAMA

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.”
Serdecznie dziękujemy tym, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości
oraz wzięli udział w mszy św. i uroczystości pogrzebowej naszego Męża i Ojca

śp. Sebastiana Studniczek
Za okazaną pamięć i za modlitwę
– serdeczne „Bóg zapłać”
składa żona i dzieci

ZADZWOŃ !

TEL: 32 414 75 44

LUB PRZYJDŹ DO NASZEJ SIEDZIBY NA PREZENTACJĘ PRODUKTÓW!

KRZYŻANOWICE UL. GŁÓWNA 13

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
Ks. J. Twardowski

Księdzu Proboszczowi, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
Delegacjom i wszystkim Tym, którzy w bardzo trudnych dla nas chwilach
okazali nam dużo życzliwości oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Ś. † P.
Gerdy Krzykała
serdeczne podziękowania składają
syn, córka, zięć i wnuki

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY I FACHOWĄ OBSŁUGĘ
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Młodzi strażacy walczyli

o Puchar Starosty po raz dziesiąty

Krzyżanowice » W sobotnie
przedpołudnie 2 lipca na boisku
przy przedszkolu w Krzyżanowicach, w sportowej rywalizacji
spotkały się młodzieżowe drużyny pożarnicze, aby walczyć
o Puchar Starosty. Najwyższe
trofeum zdobyła drużyna z OSP
Markowice. Tuż za nimi byli
młodzi strażacy z OSP Owsiszcze, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna z OSP Samborowice.
Zawody składały się z dwóch
konkurencji. Biegu sztafetowego z przeszkodami, gdzie każdy zawodnik na swoim odcinku
miał odrębne zadanie do wykonania: pokonać ścianę drabiniastą, przenieść wąż, gaśnicę i ustawić na podeście, przeskoczyć płotek, rozwinąć linię
gaśniczą z dwóch odcinków węża od rozdzielacza i zakończyć
prądnicą. Zadanie bojowe polegało na zbudowaniu linii gaśniczej z czterech odcinków wę-

o Puchar Starosty Raciborskiego była Ochotnicza Straż Pożarna z Krzyżanowic.

Klasyfikacja:

ża, zawodnicy musieli wykazać
się znajomością sprzętu pożarniczego i umiejętnością wiązania węzłów oraz uzupełnić wodą
z hydronetki zbiorniczek.
Zmaganiom drużyn młodzieżowych przyglądali się m.in.
starosta raciborski Ryszard
Winiarski oraz zastępca wójta

gminy Krzyżanowice Grzegorz
Swoboda.
Organizatorem X Międzynarodowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSP Markowice
OSP Owsiszcze
OSP Samborowice
OSP Krzanowice
OSP Bolesław
OSP Roszków
OSP Krzyżanowice
OSP Rudyszwałd

(tb)

Krzyżanowice i miasto Bogumin
Meander Orient Express Gmina
oficjalnie rozpoczęli sezon wodniacki

Chałupki » W sobotę 2 lipca odbył się pierwszy etap zawodów kajakowych „ORIENT”.
Pierwsze załogi ruszyły ze startu w Chałupkach po godzinie
dziesiątej, ostatnia zameldowała się na mecie pod mostem kolejowym w Zabełkowie przed
godziną piętnastą.
Etap rozgrywany był na
siedmiokilometrowym odcinku Odry oraz na terenie akwenu Ośrodka Wypoczynkowego
"Olza". Każda zgłoszona osada
musiała zdobyć przed startem
mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, które zostały
umieszczone na trasie wzdłuż
linii brzegowej lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, jak również
punkty mylne, których na mapie nie zaznaczono. Osady potwierdzały swoją obecność przy
punkcie kontrolnym dziurkując odpowiednie pole na karcie
startowej dziurkaczem, który
był umieszczony przy każdym
punkcie. Na punktach kontrolnych czekały na wodniaków róż-

ne zadania – dmuchanie balonika do momentu aż pęknie, gaszenie świeczki przy pomocy
strzykawki napełnionej wodą,
slalom w okularach „o podwójnym widzeniu”, ale także udzielenie pomocy przedmedycznej,
do czego służył fantom.
W tym roku jednym z celów Meander Orient Expres
było umożliwienie spędzenia
weekendu kajakowego dzieciom, które z powodów finan-

sowych nie mogą wyjechać na
wakacje. Podczas gdy wodniacy startowali w zawodach, dla
dzieci z Polski i Czech animatorzy ze stowarzyszenia Anielski
Młyn z Cieszyna zorganizowali
warsztaty artystyczne oraz gry
i zabawy.
Wieczorem przewidziano
liczne zabawy nie tylko dla wodniaków oraz festiwal piosenki
różnorodnej czyli koncert zespołów.
W niedzielę 3 lipca odbył
się drugi etap – spływ rekreacyjny z dziećmi, czyli Meander Dzieciom. Spływ odbył się
rzeką Odrą na trasie Chałupki
- Tworków (ok. 20 km). Podczas
spływu dziećmi opiekowali się
doświadczeni wodniacy.
Organizatorem zawodów był
Klub Kajakowy Meander z Chałupek, patronat honorowy objął
wójt gminy Krzyżanowice.
(tb)

Cztery wywrócone kajaki,
ośmioro wykąpanych w Odrze
wodniaków, dwie utopione
czapki, jedno wiosło, które popłynęło gdzieś z nurtem rzeki
oraz 86. uradowanych wodniaków i jedna zadowolona suczka
Lessi, stała bywalczyni spływów. To bilans pierwszego oficjalnego spływu Odrą, jaki organizują co roku gmina Krzyżanowice i miasto Bogumin na
otwarcie sezonu kajakowego.
Tym razem odbył się w sobotę
28 czerwca, przy pięknej słonecznej pogodzie i tropikalnym
upale.
Przed spuszczeniem kajaków i pontonów na wodę, na
przystani w Starym Boguminie
odbył się „chrzest” wodniaków,
którzy po raz pierwszy ruszali
na spływ. Potem młodzi wodniacy oraz wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki i wicestarosta Bogumina Lumír Macura symbolicznie otworzyli specjalnym kluczem Meandry Odry
i wszyscy ruszyli na szlak wodny.

Niespełna 8-kilometrowy
odcinek ze Starego Bogumina
przez graniczne meandry Odry
jest bardzo ciekawy – to jeden
z nielicznych naturalnych fragmentów liczącej sobie ponad
800 km długości rzeki. Na odcinku tym napotkać można progi, ostre zakręty, wiry i drzewa
leżące w korycie rzeki. W tym
roku dodatkowo niski stan wody zmuszał do przepychania kajaków i przenoszenia pontonów
przez mielizny.
Mimo utrudnień i kilku przymusowych kąpieli w Odrze
wszyscy wodniacy dotarli do
celu na przystań do Zabełkowa,
gdzie przy wychodzeniu z wody
i przenoszeniu kajaków pomagali miejscowi strażacy. W cieniu pod mostem czekał na wodniaków gorący posiłek i chłodne napoje.
(tb)
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Absolwenci 2015/2016

ZSO w Krzyżanowicach
ZSO w Bieńkowicach

Maja Adamik, Patryk Bachorski, Wioletta Biczysko, Dominik Błaszczok, Tomasz Chorzelewski, Jessica Czarnotta,
Dominik Halamoda, Dawid Hanslik, Paulina Harazim, Violetta Józefus, Karolina Kamczyk, Wiktoria Kolorz, Karolina
Kołek, Magda Konik, Emilia Krupa, Marcel Krupa, Paulina Krupa, Kamila Krzyżok, Patryk Mierzwiński, Cezary Ochman,
Arkadiusz Organiściak, Barbara Pradela, Mateusz Szebestik, Michał Szuła, Sławomir Utrata
Wychowawca: mgr Renata Gołąbek

Sebastian Mańczyk, Sylwester Cwik, Marcin Sztuka, Krzysztof Piskała, Karol Wallach, Zuzanna Zeman, Karolina Pawlik,
Zuzanna Waliczek, Julia Zeman
Wychowawca: mgr Alicja Stanek

ZSO w Chałupkach – III A Gimnazjum
Anita Borowik, Rafał Breuer, Bartosz Cholewa, Kamil Cimała, Jakub Czorny, Paweł Ćwik, Marlena Farana, Krzysztof
Gawlik, Dominik Koman, Katarzyna Maciąg , Paulina Mira-Chrobok, Marta Tomczyk, Zuzanna Turchoń, Tobiasz Utrata,
Michalina Wilnowska, Dawid Wolnik
Wychowawca: mgr Kinga Misz

ZSO w Tworkowie
Marek Świenty, Rafał Bulenda, Janusz Sala, Jan Wierczek, David Buba, Hubert Kupka, Oliwia Staniczek, Krzysztof Sobek,
Sandra Kuczaty, Natalia Buba, Wiktoria Fojcik, Wiktoria Białas, Nadine Drobny, Patrycja Wyszkoni, Paulina Bańczyk,
Marta Czuraj, Marcin Szymura, Dawid Kasza, Martin Wolnik, Rafał Stottko, Laura Boszczon, Michał Stuchły, Grzegorz
Jobczyk, Daniel Miensopust
Wychowawca: mgr Edyta Obruśnik

Gimnazjalista 2016
Wójt gminy Grzegorz Utracki
przyznał doroczne wyróżnienia
najlepszym absolwentom gimnazjów z terenu gminy Krzyżanowice. Wyboru – spośród
kandydatów zaproponowanych
przez dyrektorów szkół – dokonała komisja powołana przez
wójta gminy Krzyżanowice na

podstawie regulaminu zaopiniowanego przez Młodzieżową Radę Gminy oraz dyrektorów gimnazjów. Kryteria wyboru najlepszych absolwentów uwzględniały wyniki w nauce, osiągnięcia
w konkursach i zawodach, a także aktywną postawę społeczną.
Tytuł „Gimnazjalisty roku
Natalia Bedrunka
Bartosz Cholewa

ZSO w Chałupkach – III B Gimnazjum
Michał Bańczyk, Natalia Bedrunka, Weronika Buchcik, Katarzyna Drobny, Katarzyna Drzazgowska, Weronika Janik, Kevin
Kaczor, Beniamin Kania, Aleksander Paskuda, Remigiusz Płaczek, Dawid Ryborz, Marta Sedlaczek, Monika Wittek
Wychowawca: mgr Maria Gołąbek

Wiktoria Kolorz

David Buba

2016”, za znakomite wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie
gminy oraz aktywność społeczną, otrzymali: Natalia Bedrunka
i Bartosz Cholewa z Gimnazjum
w Chałupkach,Wiktoria Kolorz
z Gimnazjum w Krzyżanowicach oraz David Buba z Gimnazjum w Tworkowie.
Nagrody zostały wręczone
podczas komersów gimnazjalistów.
(tb)
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Nagrody dla wyróżniających się uczniów
Tworków » Pod koniec roku szkolnego, 22 czerwca, sala
widowiskowa tworkowskiego
Centrum Kultury zgromadziła
laureatów olimpiad i konkursów
przedmiotowych oraz młodych
sportowców, którzy reprezentowali swoje szkoły, a tym samym naszą gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym. Sukcesy odnoszone w wielu prestiżowych konkursach są
efektem intensywnej pracy uczniów, świadczą także o zaangażowaniu nauczycieli, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie swoich podopiecznych.
Zastępca wójta gminy Grzegorz
Swoboda i dyrektor GZOKSiT
Daria Wieczorek wręczyli dyplomy i nagrody wyróżniającym
się uczniom i listy gratulacyjne
ich opiekunom. Wśród nagrodzonych byli uczniowie szkół
Opiekunki: Barbara Kasza, niowska, Elżbieta Niedziela, Dapodstawowych, gimnazjaliści, Barbara Mokrosz, Jolanta Paw- riusz Wierzgoń.
a także przedszkolaki.
lik.
Przedstawiamy nagrodzoZSO Bieńkowice
nych uczniów i ich opiekunów. Szkoła Podstawowa
Sebastian Mańczyk, Krzysztof Piskała, Daniel Herzog, Adw Zabełkowie
Przedszkole Bieńkowice
Phillip Fuchs, Patrycja Pła- rianna Popela, Katarzyna KubiAmelia Blana, Maria Socha, czek, Marta Mrozek, Julia Ko- czek, Julia Tomaszek, Roman
Dominika Himel.
prek, Emilia Gładki.
Modlich, Emilia Klimża, Patryk
Opiekunki: Katarzyna Oleś,
Opiekunowie: Gabriela Wiś- Kołodziejczyk, Marcin Bożek,
Barbara Somerla, Beata Kubny.
Przedszkole Chałupki
Maciej Szmurło, Marek Kowalczyk, Zuzanna Zmuda, Maja
Gajęcka, Lena Kozak, Radosław
Kaczor, Lena Tomalewicz, Zuzanna Wolnik.
Opiekunki: Beata Stobierska,
Katarzyna Króliczek.

Przedszkole Tworków

Dawid Polak, Julia Cycon,
Milena Kalisz.		

Emilia Popela, Szymon Grzesiczek.
Opiekunowie: Aldona Musioł,
Renata Stroka, Agata Herman,
Edyta Witeczek, Renata Wolnik,
Damian Matioszek, Magdalena
Lenort, Edyta Kalisz.

Kwaśnica, Zuzanna Płoska,
Agata Fichna, Julia Krakowczyk, Kinga Kimmel, Kamila
Nowak, Klara Krupa, Tomasz
Pitrasz, Adam Kuschnik, Justyna Latton, Paulina Lasak,
Aleksandra Krupa, Mateusz
Adametz, Katarzyna Wiącek,
Marcel Władarz, Dawid Krakowczyk, Karolina Kołek, Wiktoria Kolorz, Mateusz Szebestik,
Łukasz Sbeczka.
Opiekunowie: Małgorzata
Humieniuk, Piotr Hluchnik, Gabriela Kupiec-Kwaśnica, Stefania Morawiec, Magdalena Ottlik,
Ilona Cieślik, Ewa Kuczera, ks.
Jerzy Witeczek.

ZSO Tworków

Natalie Gruener, Marta Burszyk, Julia Suchanek, Damian
Krzyżok, Wiktoria Fojcik, Patrycja Wyszkoni, Hubert Kupka, David Buba, Marek Święty, Emilie Gruener, Paweł Burszyk, Klaudia Buba, Grzegorz
ZSO Chałupki
Marta Sedlaczek, Weronika Jobczyk, Grzegorz Wojtek, RaBuchcik, Kevin Kaczor, Wero- fał Bulenda.
nika Janik, Natalia Bedrunka,
Opiekunowie: Danuta JaKatarzyna Drobny, Katarzyna noch, Iwona Wądołowska, Piotr
Drzezgowska, Monika Wittek, Jeziorski.
Klaudia Studnic, Karina Kostka,
Monika Sladek, Daria Brzezny, SPORT
Renata Rybarz, Sandra Jędrzej- Szkoła Podstawowa
czyk, Patrycja Solich, Łukasz w Zabełkowie
Matuszek, Łukasz Nadstawa,
Klasa III, Turniej gier i zaSzymon Juraszek, Szymon Gry- baw I miejsce w powiatowym
garczyk, Dominik Bańczyk, Pa- i II miejsce w rejonowym – op.
tryk Popela, Mateusz Bilik, Be- Katarzyna Niewęgłowska.
niamin Kania, Katarzyna Maciąg, Paulina Mira-Chrobok, Da- ZSO Bieńkowice
niela Bacewicz, Jan Chrobok,
Marcin Sztuka, Karol WalOliwier Gajęcki, Oliwier Bolik, lach, Sylwester Ćwik, Szymon
Mateusz Kogut, Nina Toszek, Jureczka, Sebastian Kilian, PaEmilia Wojciechowska, Michał weł Gaida, Dawid Kubny, Rafał
Niemiec, Paweł Kania, Anna Foltys, Jessica Blana, Patrycja
Wycisk, Amelia Ciuraj, Jakub Cwik, Bartłomiej Fiołka, Oliwia
Czorny, Fiodor Brekhov, Szymon Grygarczyk, Bartosz Cholewa, Martyna Zmuda, Anna
Wycisk, Laura Matuszek, Laura Malcharek, Paweł Wycisk,
Michał Bańczyk.
Opiekunowie: Maria Gołąbek,
Kinga Misz, Dariusz Wierzgoń,
Teresa Lipiec, Gabriela Zygar,
Violetta Nowak, Barbara Tomczyk, Klaudia Rusnarczyk, Katarzyna Bolik, Tatiana Ciuraj.

ZSO Krzyżanowice

Maja Adametz, Michał Uliczka, Michał Kamradek, Tobiasz

Herber, Rafał Herber, Natalia
Kubiczek, Dominik Popela, Tobiasz Sochacki, Andreas Franica.
Opiekunowie: Norbert Utrata, Barbara Stronczek-Jóźwiak.

ZSO Chałupki

Szymon Sobierajewicz, Kacper Kaczor, Kuba Pocztowski,
Mateusz Smuda, Wiktor Kłos,
Michał Matuszek.
Opiekun: Piotr Rybarz.

ZSO Krzyżanowice

Aron Staś, Robert Krupa,
Michał Kuhn, Oliver Pientka,
Artur Liszka, Fabian Grzibek,
Wiktoria Stuchły, Weronika Krupa, Nicola Żaczek, Sybilla Bulenda, Amelia Fojcik, Karolina
Foitzik, Jakub Bugla, Wiktor
Krupa, Kacper Michna, Szymon Długosz, Marta Organiściak, Martyna Bujak, Kamila
Huptaś, Sandra Kuśka, Wiktoria Pieczka, Julia Krakowczyk,
Weronika Solich.
Opiekun: Krzysztof Popławski.

ZSO Tworków

Daniel Miensopust, Jakub
Klimaszka, Damian Krzyżok,
Grzegorz Wojtek, Kamil Tlon,
Sarah Malcharek, Paulina Sigmund, Rafał Bulenda, Michał
Tlon, Jan Wierczek, Seweryn
Michna, Janusz Sala, David Buba, Arkadiusz Strzelczyk, Martin Cwik, Kevin Krzykała, Kamil Miensopust, Paweł Johan,
Bartek Kretek, Seweryn Janosz,
Marcel Klimaszka, Karol Pełka,
Bartek Chudecki, Olaf Michna.
Opiekunowie: Damian Chudecki, Tadeusz Wójcik, Piotr Jeziorski.
(tb)
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Grand Prix na zakończenie
– zespół Uśmiech podsumował sezon
Dobra strategia i systematyczna praca zaowocowały
sukcesami scenicznymi oraz
satysfakcją z postępów tancerek, z powodzeniem biorących
udział w pokazach i festiwalach
tanecznych.
Sezon 2015/2016 rozpoczęłyśmy od reorganizacji składów
poszczególnych grup wiekowych. We wrześniu w skutek
castingów dziesięć dziewczynek
zasiliło Mini Uśmiech, kadetki
przyjęły do swojej grupy osiem
tancerek po dwuletnim szlifie
w Mini Uśmiechu, po rocznej
przerwie mini formacja juniorek poszerzyła swój skład do
szesnastoosobowej formacji.
Grupa składająca się z rodziców tancerek „Maxi” utrzymała
swój szesnastoosobowy skład.
Jesienne starty zaowocowały drugim miejscem kadetek za
prezentację „Minionków” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu „Magia Tańca” w Rybniku-Niedobczycach (28 listopada
2015). Natomiast układy „Cyrk”
seniorek oraz „Szkocka krata”
Maxi Uśmiechu prezentowane
12 grudnia podczas IV krapkowickich „Zderzeń tanecznych”
przyniosły zespołowi złote medale.

REKLAMA

Wiosną przyszedł czas na
debiuty nowego programu. Rezultaty kadetek i juniorek na IX
Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym „Róża 2016” 5 marca
w Sosnowcu to: I miejsce układu „Speedy Gonzales” (na 20
zespołów biorących udział), III
Miejsce „Ninja” (29 zespołów).
„Inspiracje taneczne” w Czer-

wionce - Leszczynach (12 marca) były okazją do pierwszej
prezentacji seniorek bez pom-pomów. Układ „Kawasaki”
w kategorii street-dance zdobył wyróżnienie, natomiast
„Cyrk” trzecie miejsce w kategorii show-dance.
Kwiecień był dla zespołu bardzo pracowity: 9 kwietnia repre-

zentacja Uśmiechu pojechała
do Marklowic, aby zaprezentować się w Festiwalu Tanecznym
„Aplauz”. Pierwsze miejsce oraz
Grand Prix Festiwalu za najwyższą notę sędziowską otrzymały juniorki za układ „Ninja”. Pierwsze miejsce zdobyły
kadetki za „Speedy Gonzales”
oraz Maxi Uśmiech za „Mary
Loo”. Drugie miejsca zajęły mini formacje juniorki (Na góralską nutę) oraz seniorki (Policjantki), a trzecie miejsce mini
formacja kadetek (Serduszka).
Kolejnym festiwalem (13
kwietnia), w którym wzięły
udział kadetki i juniorki były Gliwickie Międzywojewódzkie Prezentacje, gdzie układy „Speedy
Gonzales” oraz „Ninja” otrzymały wyróżnienia.
17 kwietnia podczas Ogólnopolskiej Gali Mix w Wodzisławiu
Śl. tancerki Uśmiechu w kategorii dance-show zdobyły: drugie miejsce – kadetki do lat 11
(Speedy Gonzales), czwarte
miejsce - juniorki od 12-15 lat
(Ninja).
23 kwietnia V Taneczne
Grand Prix Polski Brzeg „Kotwice” - podczas tych rozgrywek formacja seniorki układem

„Kawasaki” zdobyły drugie miejsce, mini formacja „Policjantki”,
trzecie miejsce.
24 kwietnia podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Mażoretek „Parada” w Czerwionce – Leszczynach występ
reprezentacji Uśmiechu zaowocował dziewięcioma medalowymi miejscami.
Pierwsze miejsca: mini formacja juniorek (Górale), mini
farmacja kadetek (Serduszka), mini formacja seniorek
(Policjantki), formacja kadetek (Speedy Gonzales), formacja juniorek (Ninja), duet Julia
Tomaszek i Agata Sander, solo
Aneta Pawlik. Drugie miejsce:
solo kadetka Emilia Zawadzka.
Trzecie miejsce: solo juniorka
Agata Sander.
5 maja mini formacja kadetek została wyróżniona w XXII
Przeglądzie Młodych Talentów
w Tworkowie.
W dniach 20-22 maja 56-osobowa reprezentacja wzięła
udział w XVIII Mistrzostwach
Polski Mażoretek w Kędzierzynie- Koźlu. Wyniki Uśmiechu, który startował w kategorii
z pom-pomami:
tytuł mistrza zdobyły juniorki (Ninja) i Maxi Uśmiech (Country); tytuł wicemistrza: mini
formacja seniorek (Policjantki), mini formacja kadetek (Serduszka), Maxi Uśmiech (Złota
Plaża); drugiego wicemistrza:
kadetki (Speedy Gonzales), mini formacja juniorki (Górale),
solo juniorka Julia Tomaszek.
Międzynarodowy Festiwal
„Muszelki Wigier” w Suwałkach okazał się dla nas strzałem w dziesiątkę! W dniach
26-28 maja grupa Uśmiech seniorki wzięła udział w XVI edycji
Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”, w którym rywalizowało
1500 uczestników z Polski, Gruzji, Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Malty i Estonii. Prezentacje
Uśmiechu „Kawasaki” w kategorii disco oraz „Cyrk” w kategorii cheerleaderek zdobyły
pierwsze miejsca, solistki Aneta
Pawlik- drugie miejsce, Agata
Sander - pierwsze miejsce, duet Julia Tomaszek i Agata Sander - drugie miejsce w swoich
kategoriach wiekowych.

Uwieńczeniem festiwalu
był Koncert Galowy laureatów
pierwszych miejsc w iście uroczystej oprawie scenicznej –
tancerki Uśmiechu, reprezentujące gminę Krzyżanowice, z wyboru reżysera zaprezentowały
ponownie układ „Cyrk.
Start reprezentacji Uśmiechu w V Międzynarodowym Turnieju Cheerleaders Cheermania w Zabrzu (4 czerwca), stał
się wspaniałym uwieńczeniem
bogatego w emocje i sukcesy
sceniczne sezonu. Pierwsze
miejsce „Cyrk” w kategorii dance-show senior oraz Grand Prix
Cheermanii za najwyższą notę
sędziowską wśród wszystkich
układów prezentowanych na
turnieju. Drugie miejsce „Ninja” w kategorii dance-show junior, czwarte miejsce duet Julia
Tomaszek i Agata Sander w kategorii freestyle junior.
17 czerwca duet Julia Tomaszek-Agata Sander reprezentowały Uśmiech podczas Międzynarodowego Festiwalu „Ballo”
w Żorach, gdzie zostały ocenione na drugim miejscu w kategorii dance-show w przedziale
wiekowym 12-15 lat.
22 czerwca na podsumowanie sezonu odbyła się „Gala Uśmiechu” dedykowana rodzicom tancerek. Tym razem
występowaliśmy w gościnnym
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach. „Gala” była
okazją do podziękowań aktywnym, zaangażowanym w działalność zespołu rodzicom i rozdania dyplomów oraz tytułów
„Tancerek roku”.
Po Gali większość tancerek
rozpoczęła wakacje, jednak 30
chętnych pojechało na letni
obóz taneczny do Łodygowic,
gdzie od 4-8 lipca pogłębiały
swoje umiejętności w technikach hip-hop i mażoretkowej.
Z zespołem tanecznym
Uśmiech, który działa przy
Gminnym Zespole Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki, od wielu
lat pracuje stała kadra – trenerzy gimnastyki Kazimierz i Jerzy Grechowie, stylistka i krawcowa Michaela Holubek oraz instruktor tańca Ilona Świerczek.
Info: Zespół Uśmiech

Zapraszamy na wrześniowe przesłuchania do Mini Uśmiechu
(poniedziałki 5, 12, 19, 26 września) zdolne dziewczynki w wieku
od 5 do 7 lat – sala Centrum Kultury w Tworkowie w godzinach
od 15.30 do 16.45.
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TURNIEJ ŁUCZNICZY

w indiańskiej wiosce
Tworków » Indiańska wioska
Mato w Tworkowie była areną
rywalizacji łuczników. Niezrażeni deszczem i chłodem pasjonaci łucznictwa, choć niezbyt
licznie, to jednak przybyli na
zawody w sobotnie popołudnie
16 lipca.
Konkurowano w strzelaniu
z różnych odległości do tarczy
i do tekturowych figur zwierząt,
strzelaniu tzw. parabolą, a dla
dzieci było polowanie na dzika.
Mimo kiepskiej pogody humor wszystkim dopisywał,
a przed deszczem i wiatrem
można było schronić się w indiańskim tipi.
(tb)

Festyn Rodzinny

w Tworkowie

za podium znalazła się drużyna
LKS Tworków.
Oprócz meczów piłki nożnej
przygotowano atrakcje dla dzieci oraz zawody „prawie strażaW sobotnie popołudnie, 16 Tworków, ZRW Ernestyn Jane- ckich”, a na zakończenie zabalipca, na boisku LKS Tworków ta, Lex Bar, a także reprezenta- wę taneczną.
odbył się pierwszy Festyn Ro- cje firm Kolos i Safer.
dzinny. Główną atrakcją imprePuchar Sołtysa wywalczy- Wyniki turnieju
zy był turniej piłkarski o Puchar ła drużyna firmy Safer, drugie Grupa A
Sołtysa. Organizator, świętujący miejsce zdobyli reprezentanci • OSP Tworków - Kolos 1:0
awans miejscowy LKS, zapro- ZRW Ernestyn Janeta, trzecie Safer - OSP Tworków 0:3
sił do rywalizacji zespoły: OSP strażacy z OSP Tworków, a tuż • Kolos - Safer 1:3

Grupa B
• ZRW Ernestyn Janeta - LKS
Tworków 1:2
• LKS Tworków - Lex Bar 1:0
• Lex Bar - ZRW Ernestyn Janeta 2:2
• OSP Tworków - LKS Tworków 0:0 4:3 pk
Finał
• ZRW Ernestyn Janeta Safer 0:1
zdj.: G. Piszczan

Spotkanie rolników
Bolesław » W czerwcu Organizacja Rolnicza w Bolesławiu zorganizowała dla członków i sympatyków spotkanie
przy grillu w Barze Słonecznym w Bolesławiu. Rozmawiano o problemach w rolnictwie
i o sytuacji na wsi. Potem na we-

soło były śpiewy i opowiadanie
kawałów. Podczas spotkania panowała miła i wesoła atmosfera.
Inicjatorem i gospodarzem
imprezy był zarząd Organizacji
Rolniczej, na czele ze swym szefem Walentym Lasakiem.
Opr.red.

Pojazdy z duszą

I PRZESZŁOŚCIĄ
oraz samochodów zachodnich,
o których się tylko kiedyś marzyło. Samochody oraz motocykle, mające ponad 25 lat, z Polski
i Czech można było oglądać na
boisku sportowym w Zabełkowie 26 czerwca. Odbył się tam
IX Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych.
Organizatorem zlotu była
Zabełków » Syrenka obok Rada Sołecka Zabełkowa, pod
rolls-royce’a, i w jednym rzędzie kierunkiem Mariana Studnica,
„maluch”, corvette, ford, merce- wielkiego miłośnika dawnej
des, trabant, skoda i duży fiat – motoryzacji oraz Urząd Gmisymbole PRL-u obok symboli ny Krzyżanowice.
(tb)
motoryzacji naszych sąsiadów

TAK SIĘ BAWILI
w Rudyszwałdzie
Rudyszwałd » Podczas dwudniowego festynu, 16 i 17 lipca,
bawili się mieszkańcy Rudyszwałdu i okolicznych miejscowości. Pierwszy dzień festynu rozpoczął się meczem piłki nożnej

„młodzi vs oldboje”. Lepsi okazali się młodzi, którzy wygrali 4:2. Potem była była zabawa
taneczna.
Niedzielne popołudnie rozpoczął program artystyczny

w wykonaniu dzieci z miejscowej świetlicy, które przygotowały do występów panie Małgorzata Billy i Małgorzata Okrent.
W programie znalazły się piosenki, wiersze i tańce.
Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy taneczne,
a na zakończenie sołtys Paweł
Nawrat, zgodnie z tradycją, obsypywał dzieciak cukierkami.
Gwiazdą niedzielnego programu był zespół muzyczny
Jinks. Zespół wykonuje autorskie piosenki- melodyjne, nastrojowe, a także żywiołowe,

nadające się do słuchania i do
tańca.
Bogato zaopatrzony bufet
oferował to, co najbardziej lubi
się jadać na tego rodzaju imprezach – potrawy z grilla. Były także słodkie wypieki przygotowane przez panie z KGW oraz napoje chłodzące i rozgrzewające.
Udane Dni Rudyszwałdu, obchodzone po raz jedenasty, to
zasługa miejscowych organizacji, które zgodnie współpracowały, aby wszyscy mogli się
dobrze bawić.
(tb)
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Samstagskurs na sportowo

Pracowite lato w DFK Tworków
Tworków » Wszystkie grupy
kulturalne DFK Tworków realizują swoje zajęcia zgodnie z harmonogramem, spotykając się
na cotygodniowych próbach.
Szczególnie bogato przedstawia się tegoroczny kalendarz
imprez i występów. Zaczęło się
już w kwietniu na wspólnych
występach Grup Dziecięcej
DFK i Zespołu Tworkauer Eiche w Bogusławicach. Potem
w długi weekend majowy wzniesiono Maibaum, a tradycyjnie
po drugiej niedzieli maja zorganizowano Dzień Matki i Ojca „Mutter und Vatertag„ w sali
Centrum Kultury w Tworkowie.
Przy pełnej sali występowały
dzieci bilingualnej grupy przedszkolaków, dzieci Kindergruppy
DFK oraz chórzystki. Wrocław
był kolejnym celem występów
zespołu tanecznego „Tworkauer Eiche” podczas Europejskiego Kongresu Mniejszości
Narodowych w Sali Kongresowej Hotelu ”Haston City Hotel”.
W pięknej scenerii wieczoru
w sali Rolls Royce nasz zespół
prezentował tańce śląskie i ludowe tańce krajów niemieckojęzycznych dla przedstawicieli
mniejszości narodowych z całej Europy.
Każdego roku młodzież
Tworkauer Eiche bierze czynny
udział w procesji Bożego Ciała,
po której dla wszystkich uczestników organizowany jest przez
młodzież i rodziców piknik na
zapleczu Domu Kultury DFK.
Dzieci DFK Kindergruppy
DFK i młodsza grupa taneczna Tworkauer Eiche prezentowały swoje umiejętności taneczne podczas Festynu na Urbanku. Tydzień później Zespół
„Tworkauer Eiche„ tańczył na
Festynie Parafialnym CARITAS przy Parafii Św. Mikołaja
w Raciborzu Starej Wsi i w Siołkowicach Opolskich w gminie
Popielów. W pierwszy weekend
czerwca dzieci Kindergruppy

DFK brały udział w corocznym
Festiwalu Dzieci i Młodzieży na
Górze Św. Anny w gminie Leśnica, zajmując w kategorii śpiewu
II miejsce, a w tańcach miejsce
III. Także w czerwcu przewodniczący DFK Tworków wraz
z z-cą wójta gminy Krzyżanowice i panem Blasiusem Hanczuch z Bieńkowic uczestniczył
w Iserlohn w Niemczech w sympozjum organizowanym przez
BdV Märkische Kreis, przedstawiając osiągnięcia tworkowskiego DFK i Zespołu „Tworkauer
Eiche”. W chwili obecnej młodzież z zespołu nie korzysta

w pełni z przerwy wakacyjnej
lecz intensywnie przygotowuje
się do najważniejszego w tym
roku występu podczas EUROPEADY 2016 w Belgii. Działalność grup kulturalnych DFK
Tworków możliwa jest dzięki
ogromnemu zapałowi dzieci,
młodzieży i grupie pasjonatów
oraz dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Niemiec w Opolu,
MSWiA w Warszawie i Urzędu
Gminy Krzyżanowice.
Info: DFK Tworków

Tworków » 4 czerwca 2016 roku zakończyła się kolejna, udana edycja Samstagskursu przy
DFK w Tworkowie, prowadzonego już od paru lat przez Renatę Krzykała.
Tematem przewodnim tej
edycja był sport. Dzieci poznawały różne dyscypliny sportowe, próbowały też własnych sił
w niektórych z nich. Uwieńczeniem poznanych wiadomości były zajęcia na świeżym powietrzu.
By ostatnie zajęcia dzieci zapamiętały szczególnie, wspólnie
z panią Anną Nowak i dziećmi
z DFK Krzyżanowice zakończyliśmy wiosenny kursu języka niemieckiego, przygotowując porcję
gier i zabaw z nagrodami.
Nie zapomnieliśmy też o rodzicach naszych pociech, którzy z wielkim zaangażowaniem
włączyli się do wspólnej zabawy.
Upiekli pyszne ciasta i pomagali
w przygotowaniu grilla.
Nasz mały Festyn Rodzinny odbył się na Urbanku przy
pięknej słonecznej pogodzie. Dla

wszystkich było to kolejne doświadczenie
i miła forma wspólnego spędzenia czasu. Dzieciaki zamiast
siedzieć przed telewizorem mogły wykorzystać czas w ciekawy
sposób.
Poza standardowymi dyplomami dzieci otrzymały medale
uczestnictwa w zawodach sportowych oraz nagrodę w postaci paletek. Było to bardzo we-

sołe zakończenie
kursu. Emocji było naprawdę sporo.
Dziękuję całemu zarządowi
DFK w Tworkowie
za możliwość prowadzenia Samstagskursu, udostępnienie i korzystanie z pomieszczeń DFK.
Gratuluję i dziękuję wszystkim dzieciom za wspólnie spędzony czas, za chęć udziału w zajęciach.
Zapraszam chętne dzieci do
uczestnictwa w kolejnej edycji Samstagskursu, który rozpocznie się z końcem września 2016 roku. Zgłoszenia będą
przyjmowane od 10 sierpnia pod
numerem telefonu 32 419 62 53.
Dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc, za współpracę
i wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz za aktywny udział w życiu naszej grupy. Z pewnością można stwierdzić iż nauka, praca i zabawa
idą w parze.
Życzę wszystkim udanych
wakacji.
Renata Krzykała

Nasza pierwsza klasa
– SPOTKANIE PO LATACH

Krzyżanowice » Najlepsze są spotkania spontaniczne.
I to zorganizowane pod koniec
czerwca w „Staruszku” przez
uczniów krzyżanowickiej podstawówki też takie było – 60
lat od pierwszego przestąpienia progów szkoły spotkali się
pierwszoklasiści rocznik 1949.
Na spotkanie przyszli także
nauczyciele: Lidia Galus, Zofia Psota oraz Tadeusz Utracki.
Tak jak w pierwszej klasie każdy dostał „tytę” – choć miniaturowa, sprawiła wiele radości
i uśmiechów.

Wspominając dawne lata
przypominano sobie nieobecnych kolegów i koleżanki, szkolne wydarzenia oraz „głupoty”,
które jako niesforni uczniowie
wyprawiali. Byli wszyscy w jednej klasie. Lubili się, darli z sobą koty, ignorowali, przyjaźnili,
niecierpieli, obrażali, z wypiekami na twarzy czekali na kolejną
dawkę emocji pod znakiem lekcji z tym czy tamtym nauczycielem. I teraz mają co wspominać.
Niektórzy z nich mieszkają
niedaleko siebie, są sąsiadami, inni mieszkają gdzieś dalej,

za granicą. Są zżytą „paczką”
i chętnie spotykają się kiedy tylko nadarzy się okazja.
60 lat temu 27. uczniów rozpoczęło naukę w pierwszej klasie, w nowej 1000-latce, wybudowanej w Krzyżanowicach
z programu oświatowego „1000
szkół na Tysiąclecie Państwa
Polskiego”. Obecnie mieści się
tam przedszkole. Siódmą klasę
kończyło już 49. uczniów – do
szkoły chodziły dzieci nie tylko
z Krzyżanowic, ale też z Roszkowa i Bukowa.
(tb)
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Roszków Śląski

w Roszkowie Wielkopolskim

Wizyta w Iserlohn

Delegacja gminy Krzyżanowice: zastępca wójta gminy
Krzyżanowice Grzegorz Swoboda, przewodniczący Rady
Gminy i przewodniczący DFK
W Tworkowie Brunon Chrzibek
oraz Blasius Hanczuch z koła
DFK w Bieńkowicach przebywali w dniach 23 do 26 czerwca
w Iserlohn w Północnej Nadrenii – Westfalii.
Okazją do wizyty była uroczysta gala na otwarcie nowego
biura Schlesische Trachten und
Jugendgruppe Alvater/Rübezahl oraz obchodzony w tym czasie ogólnokrajowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypędzeń.
W uroczystościach uczestniczyły lokalne władze i parlamentarzyści niemieccy. Podczas sympozjum nasi delegaci wygłosili referaty i pokazali
prezentacje. Grzegorz Swoboda przedstawił film o gminie
Krzyżanowice, Brunon Chrzibek film na temat działalności
zespołu Tworkauer Eiche i koła DFK w Tworkowie, Blasius
Hanczuch opowiedział o muzeum DFK w Bieńkowicach oraz
historii wielkanocnych procesji
konnych, demonstrując zdjęcia.
REKLAMA

Schlesische Trachtengruppe z Iserlohn powstała w 1952
r. Głównym zadaniem jest pielęgnowanie śląskich tańców,
tradycji i zwyczajów. Współzałożycielem i prezesem grupy
od 16 sierpnia 1952 r. jest nieprzerwanie Hans Joachim Muschiol, który co roku odwiedza
gminę Krzyżanowice w czasie
majowych koncertów poświęconych pamięci Liszta i Beethovena. Schlesische Trachtengruppe od prawie 20 lat współpracuje z zespołem Tworkauer Eiche.
Grupa aktywnie angażowała się
w nawiązaniu współpracy powiatów Racibórz-Märkischer.
W powiecie Märkischer
w miejscowości Balve znajduje się szkoła z którą współpracuje ZSO w Tworkowie. Spotkanie inicjujące partnerstwo odbyło się w 1999 roku z inicjatywy
obecnego wójta gminy Krzyżanowice a Utrackiego, który wtedy był dyrektorem szkoły. W 2001
roku została podpisana oficjalna
umowa o partnerstwie. Od tego czasu dzieci i młodzież obu
szkół wzajemnie się odwiedzają.
(tb)

W czerwcu mieszkańcy Roszkowa pojechali do oddalonego
o 300 km Roszkowa w gminie
Jarocin. Już pięć lat, „mały jubileusz”, nasze miejscowości
współpracują ze sobą. To pani
Basia Urbaniak z Roszkowa/Jarocina znalazła informacje o nas
w Internecie i wysłała list, na
który odpisaliśmy. I tak to się
zaczęło. Na Rzecz Rozwoju Wsi
Roszków...
Pod hotelem oczekiwała na
nas delegacja z prezes Stowarzyszenia panią Danutą Wesołek i panią Sołtys Janiną Nicke.
Kwiaty, uściski, powitalna kawa
z ciastem, a następnie zgodnie
z programem zwiedziliśmy jedyne w Polsce Muzeum Dwóch
Imperiów w Witaszycach. Właściciel – pasjonat epoki napoleońskiej w mundurze żołnierza cesarza Napoleona pokazał nam
zbiór ponad 10 tys. żołnierzy,
makiety bitew, broń, mundury
i oryginalne pamiątki z tej epoki. Natomiast w podziemiach
eksponaty Odległej Galaktyki,
postacie z najsłynniejszej sagi
filmowej, pojazdy, broń a także
kolekcja Lego Gwiezdne Wojny.
Jarocin to miasto muzyki rockowej, na co dzień łączy
pokolenia dawnych i obecnych
uczestników kultowego festiwalu dzięki Spichlerzowi Polskiego
Rocka, pierwszemu w Polsce
muzeum poświęconemu muzycznej kontrkulturze i rodzącym się w Jarocinie gwiazdom

509 317 498

rocka. Spichlerz to nowoczesne
muzeum multimedialne, prezentujące stałą ekspozycję, poświęconą ponad 50-letniej historii jarocińskich festiwali.
Czas wieczorny to czas
wspólnej biesiady mieszkańców
Roszkowa Śląskiego i Roszkowa
Wielkopolskiego. Było wesoło,
tanecznie i ludowo. Bardzo podobał się nam koncert zespołu
folklorystycznego „Snutki”, odwiedził nas również gospodarz
tego terenu – burmistrz Adam
Pawlicki, który podkreślił znaczenie spotkań polskich partnerskich miejscowości. Przekazaliśmy pozdrowienia i upominki od naszego wójta Grzegorza Utrackiego, który osobiście
nie mógł z nami tam być. Gospodarzom bardzo smakował

nasz śląski kołacz, poprosili nas
o przepis, ciekawe, czy uda się
im ten nasz specjał. I niespodzianka pan Eryk Bugla z naszego Roszkowa spotkał kolegę
pana Stanisława Wesołek z czasów służby wojskowej w Międzyrzeczu w latach 1952-1954.
Spotkanie po 62 latach wywołało falę wspomnień i zainteresowanie wszystkich obecnych.
W niedzielę wspólna Msza św.
w kościele i serdeczne słowa
ks. proboszcza. Potem odbyliśmy pasjonującą podróż po
niebie pełnym gwiazd odwiedzając Planetarium w Potarzycy. Jest to jedyna w Polsce
tego typu pomoc dydaktyczna
działająca w gimnazjum, placówka zapisana w rejestr światowych placówek astronomicznych. Prezentowany podczas
seansu wygląd gwiaździstego
nieba wywołuje na każdym widzu niezapomniane wrażenie.
Ciekawie prezentuje się na terenie szkolnym zegar słoneczny
i przestrzenny Układ Słoneczny.
Mile spędzony czas szybko leci

i niestety trzeba ruszać w drogę
powrotną. Jeszcze sympatyczne pożegnanie przed hotelem,
zarówno z właścicielami hotelu
jak i gospodarzami tego spotkania, którzy przyjęli nas bardzo
serdecznie. Wiele osób przyszło
pożegnać się z nami, niezwykle
sympatyczni, serdeczni, a dzieci machały za odjeżdżającym
autokarem. Przywieźliśmy do
naszego Roszkowa serce mieszkańców Roszkowa zaprzyjaźnionego, miłe wspomnienia. Mamy
nadzieję, że kontakty naszych
miejscowości jeszcze długo będą utrzymywane. Oczywiście,
oficjalnie zaprosiliśmy naszych
przyjaciół do nas. Wyjazd ten
był dofinansowany przez Urząd
Gminy z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funduszy
Grupy Odnowy Wsi i funduszy
sołeckich. Planujemy podpisanie oficjalnej współpracy między naszymi miejscowościami.
Organizatorzy wyjazdu:
Józef Staś, Maria Riedel
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Puchar Wójta dla oldbojów z Krzyżanowic

Owsiszcze » Za nami dziesiąty z kolei Międzynarodowy
Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. W sobotnie popołudnie, 23 lipca, na boisku w Owsiszczach spotkały się drużyny
oldbojów z Chałupek, Krzyżanowic, Owsiszcz, Zabełkowa oraz
Haci, Piszcza i Szylerzowic.
W tym roku najlepsi okaza-

li zastępca wójta gminy Grzegorz Swoboda, starosta Haci
Werner Vyletělek oraz sołtys
Owsiszcz Piotr Minkina. Organizatorem turnieju był LKS
Owsiszcze oraz Gminny Zespół
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s

li się oldboje z Krzyżanowic.
Drugie miejsce powędrowało
do Chałupek, a trzecie wywalczyli piłkarze z czeskiej miejscowości Hać. Najlepszym strzelcem turnieju został Leszek Zagól z Krzyżanowic, natomiast
najstarszym uczestnikiem był
Paweł Duda z Szylerzowic.
W rozgrywkach biorą udział
zawodnicy powyżej 35 roku ży-

cia. Głównym celem turnieju
oldbojów, jak zawsze podkreślają organizatorzy, jest dobra
zabawa i możliwość spotkania
się z innymi ekipami. Mimo to
każdy zawodnik daje z siebie
wszystko, więc i tym razem kibice mogli podziwiać wiele cieka-

Nocne łowy wędkarzy
Tworków » W nocy z soboty na niedzielę 23/24 lipca
wędkarze z krzyżanowickiego
koła wzięli udział w nocnym
wędkowaniu. Zawody odbyły
się w Tworkowie na Trzecioku, uczestniczyło w nich 35. zawodników, którzy złowili w sumie 233,12 kg ryb.

A oto wyniki zawodów:

1. Zygfryd Więcek 20,22 pkt
Największą rybę, karpia
2. Henryk Palowski 15,35 pkt
o wadze 5,85 kg, złowił Paweł
3. Darek Smoleń 13,54 pkt
Hajduczek. Najatrakcyjniejszą
4. Jan Oczadły 12,50 pkt
rybę, lina o długości 45 cm, zło5. Paweł Hajduczek 11,76 pkt
wił Andrzej Stanik. Najlepszym
6. Kazimierz Cieślak 11,50 pkt juniorem został Hubert Kupka
7. Hubert Kupka 9,78 pkt
– 9,78 pkt. Wędkarzem zawodów
8. Herman Piszczan 8,95 pkt
wybrano Gertrudę Krzykała.
9. Kazimierz Szczeponek 8,55 pkt
(tb)
10. Krystian Wyglenda 8,00 pkt

wych akcji oraz bramek i przeżyć sporo emocji. Zawodnikom
zaś należą się słowa uznania za
wolę walki i kondycję, bo bieganie przez pół godziny po boisku
w prawie trzydziestostopniowym upale to nie lada wyczyn.
Puchary i dyplomy wręczaREKLAMA

w Tworkowie.
• I miejsce Krzyżanowice
• II miejsce Chałupki
• III miejsce Hat’
• IV miejsce Silherovice
Zdj: naszraciborz.pl
/Katarzyna Kubik
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Tworków Cup 2016

Tworków » Wielkie emocje
piłkarskie towarzyszyły kibicom i zawodnikom podczas
turnieju Tworków Cup o Puchar Wójta Gminy, który rozgrywano przez trzy dni 24, 25
i 26 czerwca na boisku LKS
Tworków.
W pierwszym dniu turnieju
zagrało 1o drużyn – walczyli piłkarze rocznik 2003. W każdym
ze spotkań emocji nie brakowało. Kibice byli świadkami wielu
ciekawych akcji oraz zagrań,
których nie powstydziliby się
dorośli piłkarze.
Choć turniej w Tworkowie
rozgrywany jest w większości
dla dobrej zabawy, młodzi piłkarze walczyli o każdą piłkę. To
świadczy o tym, że chcą grać
i pokazać się z jak najlepszej
strony, za co należą im się słowa pochwały i gromkie brawa.
Ostatecznie pierwszy dzień
turnieju wygrał Gwarek Zabrze,
drugie miejsce zajęła Unia Racibórz, trzecie MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski. Drużyna
LKS Tworków znalazła się tuż za
podium – na czwartym miejscu.
Wyróżnienia indywidualne
Król strzelców: Szymon Polok (Victioria Chróścice), do tego tytułu pretendował też zawodnik Odry Wodzisław Jakub

Z WOLEJA
Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej, jak najbardziej udane dla
biało-czerwonych
i ich kibiców, już
za nami. Ruszyła
także ekstraklasa,
więc czas też na
rozgrywki piłkarskie niższych klas.
Póki co drużyny te rozgrywają mecze sparingowe,
a już 13 sierpnia ruszają rozgrywki zarówno ŚlZPN Katowice, jak i w Podokręgu Racibórz.
W klasie Okręgowej ŚlZPN
Katowice wystąpią dwa zespoły naszej gminy: grający już
piętnasty rok LKS Krzyżanowice oraz beniaminek tej klasy
LKS Tworków. Na derby czekać będziemy musieli jednak
aż do XV kolejki.
W klasie A Podokręgu Racibórz mamy już tylko jedne-

go reprezentanta
naszej gminy tj.
LKS Chałupki.
O awans do tej
klasy walczyła
w barażach jedenastka LKS
Bieńkowice,
lecz po dwóch
porażkach z drużyną Lysek grać będzie dalej niestety w klasie B. Drugą drużyną w klasie
B będzie, po spadku z klasy A,
LKS Owsiszcze. Klasa B rozgrywki swoje rozpocznie 20
sierpnia, natomiast klasa C
– 26 sierpnia. W klasie C występować będą trzy drużyny
naszej gminy: LKS Bolesław,
LKS Tworków II i LKS Zabełków. Znając sytuację z poprzednich lat mogą nastąpić
jeszcze zmiany w poszczególnych grupach w związku
z wycofaniem się niektórych

drużyn. O ewentualnych zmianach poinformujemy w następnym wydaniu Gminnych
Wieści.

Drużyny młodzieżowe
z naszej gminy
zgłoszone do rozgrywek

III liga Rybnik – Racibórz
• Trampkarze młodsi: LKS
Tworków
Podokręg Racibórz
• Juniorzy Starsi: LKS Owsiszcze, LKS Bieńkowice
• Juniorzy Młodsi: LKS
Tworków, LKS Zabełków
• Trampkarze: LKS Krzyżanowice
• Młodzicy: LKS Krzyżanowice
• Orliki: LKS Tworków
• Żacy: LKS Chałupki i LKS
Tworków
Sytuacja z dnia 18.07.2016 r.
Jan Kubik

Kuczera, ale uległ rywalowi
w rzutach karnych.
Najlepszy bramkarz: Szymon
Świętek (KS Unia Racibórz).
Najlepszy zawodnik: Krzysztof Stasiak (Gwarek Zabrze).
W drugim dniu 4. edycji Tworków Cup zagrało 16 drużyn,
rocznik 2005. Również i tu emocji nie brakowało. Na czterech
boiskach mierzyły się zespoły
z naszego regionu jak i zagranicy. Po kilku godzinach zmagań
najlepsi okazali się gracze MKP
Odra Wodzisław Śląski, wygrywając wszystkie swe spotkania
grupowe, oraz finał. Dodatkowo,
królem strzelców został Bartek
Laskowski.
Drugie miejsce wywalczyli
zawodnicy FC Hlucin, trzecie
Hattrick Głuchołazy, a czwarte
LKS Tworków.
Dwa dni zawodnikom towarzyszyła słoneczna, wręcz
tropikalna pogoda. Natomiast
w dzień, w którym turniej dobiegał końca, rozgrywanie meczów
utrudniały ulewne deszcze. Nie
przeszkadzało to jednak młodym adeptom piłki nożnej, choć
grali przemoczeni do suchej nitki. W trosce o zdrowie zawodników organizatorzy podjęli decyzję o rezygnacji z rozgrywania
fazy pucharowej. Rozegrano
jedynie mecz o III miejsce i finał. Ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Victorii Chróścice, drugie miejsce
zajął GLKS Wilkowice, trzecie
Unia Racibórz, a czwarte PUKS
Karol Wadowice.
Patronat nad turniejem objął wójt gminy Krzyżanowice,
wspierając imprezę finansowo
z budżetu gminy.
(tb)

REKLAMA

BIURO SONIA
RACHUNKOWE
SARNACKA
Tworków ul. Długa 30a | tel. 508 247 697
Zakres usług księgowych dla firm:
» księgi przychodów i rozchodów
» księgi handlowe (pełna księgowość)
» ryczałt i karty podatkowe
» ewidencje środków trwałych
» kadry i płace
» rozliczenia ZUS
» na życzenie odbiór dokumentów w siedzibie Klienta

ZAPRASZAMY!
REKLAMA

KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo

Andrzej Bulenda

tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998

Kwiaciarnia KRYSTYNA
Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: kwiaciarnia.krystyna.bulenda@neostrada.pl
BOGATY WYBÓR TRUMIEN
NAJTAŃSZA USŁUGA W NASZYM REJONIE
KARAWAN, TRAGARZE, KWIATY
MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ ZWŁOK

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY
Opieka nad grobami Twoich bliskich
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Z bibliotecznej
Wakacje trwają, a w naszych bibliotekach nowa oferta czytelnicza, czyli ciąg dalszy dobrej książki na wakacje. Biblioteki
przystąpiły do zakupu książek finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tegorocznym projekcie udało nam się pozyskać 9. 600, 00 zł. Jest to
kwota całkowicie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i jest najwyższa w powiecie raciborskim. Cieszymy
się bardzo i zapraszamy naszych Czytelników do bibliotek,
gdyż w najbliższych dniach oferta ta będzie na naszych półkach dostępna dla Was.

półki

GARŚĆ POPIOŁU
– WOJCIECH WÓJCIK

Cztery bardzo długie dni. Tyle trwa akcja powieści. Lektura tego blisko 600-stronicowego tomu trwa za to znacznie krócej. Jeśli szukacie
sprawni napisanej i dynamicznej historii kryminalnej na lato, to powieść
Wojciecha Wójcika was nie rozczaruje. Zaczyna się tradycyjnie od trupa. Ale nie byle jakiego. To ciało pedagogiczne. A konkretnie nauczyciel
szkoły średniej wiszący w szkolnym schowku na sprzęt sportowy. Samobójstwo czy morderstwo? Jeśli to zbrodnia, to kto ją popełnił? Któryś ze współpracowników, dyrektor, żona, kochanka, uczeń…? I co ma
wspólnego śmierć martwego pedagoga z tajemniczym samobójstwem
sprzed lat? W powieści śledczym skuteczniejszym od policji okazuje się
przyjaciel zmarłego. Krok po kroku odkrywa, że wcale nie znał go tak
dobrze, jak mu się wydawało. Główny bohater – i narrator opowieści – też ma wiele tajemnic
i zachowuje się dość zagadkowo. Powieść, chociaż dość pokaźnych rozmiarów, nie jest rozwlekła. Fałszywych tropów i pobocznych wątków jest tu akurat tyle, ile trzeba, by zaabsorbować
czytelnika, ale go nie zamęczyć.

PIERWSZA PRZYCHODZI MIŁOŚĆ
– EMILY GIFFIN

Powieść mająca w sobie mnóstwo ciepła, wrażliwości i zrozumienia motywów ludzkich działań, mocy ukrytych pragnień i marzeń, nieustannego podążania za szczęściem, choć nie zawsze najprostszą z możliwych
dróg. Najczęściej to właśnie nagromadzone wątpliwości, niepewności
i nieufności powodują błędne podejmowanie decyzji, a później konieczność ponoszenia ich konsekwencji. Życie potrafi bardzo zaskoczyć, trudno
jest na bieżąco wyłapać właściwe znaczenie przytrafiających się uśmiechów losu, szczęśliwych trafów i zbiegów okoliczności. Wielokrotnie nie
potrafimy dostrzec tego, co ofiarowuje nam świat, inni ludzie, my sami.
Za szybko wycofujemy się ze ścieżki spełnienia, nie wierzymy w swoje umiejętności i zdolności, nie odnajdujemy wystarczającej pewności
w poczuciu własnej wartości. Dodatkowo, traumatyczne zdarzenia z przeszłości mogą zaburzyć
właściwe postrzeganie rzeczywistości i w znaczący sposób rzutować na nasze myśli. Pewnych
rzeczy nie da się cofnąć czy naprawić, jednak można i trzeba nauczyć się radzić sobie z nimi.
Dopiero po wyzwoleniu się spod ich negatywnego wpływu jesteśmy w stanie śmiało podążać
dalej z podniesioną głową. Ale na tym właśnie polega istota i piękno sztuki życia, jednocześnie
nieidealne i perfekcyjne, gorzkie i słodkie, bolesne i radosne.

STASI I DZIECKO
– DAVID YOUNG

Wschodni Berlin, rok 1975. Gdy porucznik Karin Müller jedzie w okolice
muru, by zbadać ciało nastolatki, wydaje jej się, że wszystko już widziała.
Jednak na miejscu uświadamia sobie, że ta śmierć jest inna – dziewczyna
uciekała – tyle że nie na Zachód. Wprost przeciwnie. Policjantka zauważa, że w sprawę zamieszane są służby specjalne NRD: Stasi. Karin musi
odkryć tożsamość dziewczyny, ale osoby ze służb, z którymi rozmawia,
zapewniają ją, że sprawcy pochodzą z Zachodu, i jednocześnie usilnie
starają się zniechęcić ją do zadawania pytań. Materiał dowodowy sugeruje rozbieżne wnioski i Müller wkrótce zdaje sobie sprawę, że miejsce
zbrodni jest tylko upozorowaną sceną. Jednak panujący reżim nie toleruje ciekawości i porucznik nie wie jeszcze, że śledztwo zaprowadzi ją
niebezpiecznie blisko własnego domu… To błyskotliwa, klimatyczna i wiarygodna debiutancka
powieść Davida Younga. Wciągająca powieść z wyrazistymi postaciami i wspaniale przedstawionym świecie. Jest to misternie poprowadzona przez labirynty wydarzeń historia, która fascynuje opisami intryg, podwójnym życiem bohaterów oraz ich wiarołomstwem.

Myśl
Dwa najważniejsze dni w Twoim życiu,
to dzień w którym się urodziłeś, i dzień, w którym odkryłeś po co.

Mark Twain

Uśmiechnij się
Pasażer położył swoje walizki podczas odprawy w Warszawie i powiedział do urzędnika:
Lecę do Paryża. Chcę, żeby ta walizka poleciała do Barcelony, a te dwie do Londynu.
- Bardzo mi przykro, ale nie możemy tego zrobić.
- Dlaczego nie? Przecież zrobiliście tak ostatnim razem.


Rozmawia dwóch kumpli: Aby zadowolić żonę, rzuciłem picie, palenie i karty.
- No to na pewno jest szczęśliwa?
- A tam. Wściekła chodzi. Za każdym razem, jak twarz otworzy, dociera do niej, że nie
ma się do czego przyczepić.


Środek wakacji. Dwaj brudni menele stoją pod sklepem i piją tanie wino. W pewnej chwili podjeżdża samochód, wysiada z niego małżeństwo. Oboje schludnie ubrani, kulturalni
młodzi ludzie. Wchodzą do sklepu, a zaraz potem wychodzą z butelką wody, odkręcają
zakrętkę i piją wodę. Na to jeden z meneli: - Patrz! Wodę piją! Jak zwierzęta!


Żona żali się mężowi: Stefan czemu ja mam ciągle tyle roboty w mieszkaniu!?
-Śpisz w nocy to ci się zbiera!


Światła na skrzyżowaniu. Stoi Fiat a obok Ferrari F50. Kierowca Fiata odkręca szybę i pyta:
- Powiedz mi przyjacielu jak się sprawuje ten twój samochód? Dobry on chociaż, czy nie
bardzo? Bo jak tak patrzę po ulicach, to jednak mało ludzi się decyduje żeby go kupić.


List Jasia z wakacji: Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie. P.S. Co to jest epidemia?


Biegnie facet za odjeżdżającym z peronu pociągiem, macha rękami, krzyczy...
W końcu pociąg znika powoli w oddali, zdyszany facet ciężko opada na ławkę.
Podchodzi do niego kolejarz: Co, spóźnił się pan na pociąg?
- Niee! wyganiałem go z dworca!



CIEŃ ŚMIERCI
– JAMES RUNCIE

Jak to się dzieje, że skromny młody proboszcz w niewielkim Grantchester zamienia się w detektywa, którego nie powstydziłaby się Agatha
Christie? Oczywiście przypadkiem. Sidney Chambers chciałby bez reszty poświęcać uwagę swoim parafianom, ale skoro parafianie giną w tajemniczych okolicznościach, a wręcz sami popełniają zbrodnie, skoro
najbliższym przyjacielem proboszcza jest zapracowany inspektor policji,
to siła wyższa – proboszcz musi brać udział w śledztwie. Część przygód
anglikańskiego kapłana czytelnicy mogli poznać z serialu telewizyjnego
nakręconego na podstawie książek Jamesa Runciego. Teraz mogą poznać również inne tajemnice, które musiał rozwikłać niecodzienny bohater. Nie zmienia się krąg malowniczych postaci towarzyszących Sidneyowi – Geordie Keating, któremu przyjaciel pomaga w pracy śledczej,
piękna, błyskotliwa Amanda, z którą Sidney chętnie by się ożenił, gdyby nie dzieliła ich przepaść
klasowa, pani Maguire, która nigdy nie owija w bawełnę, ekscentryczny wikary i bardzo entuzjastyczny labrador Kusy. Zapraszamy do ich świata – angielskiej prowincji, pięknego uniwersyteckiego Cambridge i barwnego Londynu.
Agnieszka Winiarczyk

Liczba miesiąca
233,12

kg ryb złowili wędkarze podczas nocnych zawodów na Trzecioku

